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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail: gemeente@dalfsen.nl
• Internet: www.dalfsen.nl
• Openingstijden
Maandag: doorlopend
van 08.30 uur tot 20.00
uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagochtend: 08.30 tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagmiddag: 13.00
tot 16.30 uur (op afspraak)
Vrijdag: 08.30 uur tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Vrijdagmiddag is het
gemeentehuis gesloten.
• Voor spoedgevallen
en calamiteiten buiten
kantooruren:
(06) 24 73 34 11.

Servicepunt
Nieuwleusen
• Bezoekadres:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen:
8.30 uur tot 12.30 uur.
Dinsdagavond:
18.00 uur tot 20.00 uur.

Servicepunt
Lemelerveld
• Bezoekadres:
Kroonplein 62
8151 ZA Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag:
15.30 uur tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 maart 2019
- Zuidelijke Vechtdijk 38, het
legaliseren van een open veranda.
Ontvangen, d.d. 8 maart 2019
- Vossersteeg 74, het
verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 13 maart 2019
- Dommelerdijk 35, het bouwen van
een aanbouw, het plaatsen van een
dakkapel en het wijzigen van de gevel.
- Langkamp 8, het plaatsen
van een dakkapel
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 maart 2019
- Constructieweg 1, het
legaliseren van een hekwerk.
Ontvangen, d.d. 11 maart 2019
- Woeste Grond 19, het bouwen van de
rechterhelft van een 2^1-kapwoning.
- Woeste Grond 21, het bouwen van de
linkerhelft van een 2^1-kapwoning.
Ontvangen, d.d. 13 maart 2019
- Weerdhuisweg 8, het bouwen
van een woning en het verbouwen
van een bijgebouw.
Onderstaande aanvragen voor
omgevingsvergunningen zijn
op verzoek ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 3 februari 2019:
- Trechterbeker 17, het
legaliseren van een tuinhuis.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 februari 2019
- Hulsterpad 17, het legaliseren
van een steiger/vlonder.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2019
- Bontekamp 35, het legaliseren
van een bestaande schutting.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 8 maart 2019
- Kampmansweg 8, het bouwen van
een bedrijfshal met bijbehorende
vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 13 maart 2019
- Welsummerweg 41, plaatsen
van een dakopbouw.
- Middeleeuwen 61, het legaliseren
van een reeds gebouwd schuurtje.
Verzonden d.d. 14 maart 2019
- Merovingen 15, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 15 maart 2019
- Merovingen 5 en 7, het bouwen van
een twee-onder-één-kap-woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 11 maart 2019
- Citroenvlinder 7 en 9, het bouwen
van een twee woningen.
Verzonden d.d. 12 maart 2019

- Rotonde Jagtlusterallee/
Westerveen, kap 1 eik.
Verzonden d.d. 13 maart 2019
- Weth.Nijboerstraat 81, het
legaliseren van een schuurtje.
- Grote Vos 1 en 3, het bouwen
van een dubbele woning.
Verleend d.d. 14 maart 2019
- Grote Vos 8, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Grote Vos 10, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Burg. Backxlaan 206, het gebruiken
van grond voor het stallen van auto's.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 13 maart 2019
- Blikman Kikkertweg 4, kap 1 es.
Verzonden, d.d. 14 maart 2019
- Woeste grond 16, het bouwen van de
linkerhelft van een 2^1-kapwoning.
- Woeste grond 18, het bouwen van de
rechterhelft van een 2^1-kapwoning.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de
reguliere procedure hebben gevolgd,
kan door belanghebbenden binnen
zes weken na de dag van verzending
van het besluit een bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Tevens kan, onder voorwaarde dat
een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Onderstaande ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Buitengebied gemeente Dalfsen
(project Vitens nabij Stationsweg,
Heinoseweg, Poppenallee), het leggen
en relinen van leidingen, het uitvoeren
van gestuurde boringen en persingen.
Vanaf 20 maart 2019 ligt de
ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken gedurende 6 weken
ter inzage bij het loket van de
eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Binnen
deze termijn kan men schriftelijk
of mondeling zienswijzen over
de ontwerpbeschikking naar
voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten
aan burgemeester en wethouders
van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA
Dalfsen. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met de heer M. Jansen
van de eenheid Publieksdienstverlening
via https://afspraken.dalfsen.nl
of telefonisch 14 0529.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 maart 2019
- Oranjevereniging Hoonhorst,
het organiseren van Oranjefeest
Hoonhorst op 27 april 2019.
- Het Oude Station, het
organiseren van een
hardloopwedstrijd voor
dames (Ladiesrun) op
16 augustus 2019.
Onderstaande
evenementenvergunningen
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 11 maart 2019
- Corsobuurt Dalmsholte,
paasvuur hoek Vilstersedijk/
Kortersweg op 21 april 2019.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 14 maart 2019
- Hippisch Nieuwleusen,
ponyconcours op 11 mei 2019.
Onderstaande meldingen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2019
- Nikki’s, kennisgeving
incidentele festiviteit
op 24 april 2019.
Ontvangen, d.d. 5 maart 2019
- Stichting De Potstal,
het organiseren van een
kaderavond voor vrijwilligers
op 13 april 2019.
Ontvangen, d.d. 7 maart 2019
- Ondernemend Dalfsen,
het organiseren van een

paasactie rondom het
Kerkplein op 13 april 2019.
Ontvangen, d.d. 9 maart 2019
- Werkgroep Timmerweek
Dalfsen, het organiseren
van een Timmerweek op
het evenemententerrein van
Dalfsen van 15 juli 2019
tot en met 19 juli 2019.
Onderstaande onthefﬁng
van art. 2 van de
Winkeltijdenwet/art. 5:68
individuele onthefﬁngen
van de APV is verleend:
- Wagenmans Wonen,
openstelling op tweede
paasdag van 12:00
tot 17:00 uur.
Onderstaande onthefﬁng
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
Verzonden, d.d. 14 maart 2019
- Hippisch Nieuwleusen, t.b.v.
ponyconcours op 11 mei 2019.
Onderstaande drank- en
horecavergunning is verleend:
De burgemeester heeft
besloten aan onderstaand
bedrijf een drank- en
horecavergunning te verlenen:
- VOF Wijnstaete voor
het uitoefenen van het
horecabedrijf aan de
Vilstersedijk 13 te Lemelerveld.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 maart 2019 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Hybride sportveld VV Hoonhorst
2. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen
3. Visie op inbreng GGD 2018-2023
4. Herijking duurzaamheidsbeleid
BESPREEKSTUKKEN
5. Openstelling winkels op zondag
6. Beleidsplan transformatie sociaal domein
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de grifﬁe
via grifﬁe@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor
een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁer.
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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend door het plaatsen van verkeersbord C02
(Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of
vee) met onderbord OB54: uitgezonderd (brom)ﬁetsers
en verkeersbord C03 (Eenrichtingsweg) van Bijlage
1 van het RVV eenrichtingsverkeer in te stellen op de
Raadhuisstraat tussen de Beltestraat en Eshuisstraat
met de rijrichting oost-west in de periode van:
a) 25 maart 2019 tot en met 26 juli 2019, tussen
maandag 06.00 uur en vrijdag 16.00 uur;
b) 19 augustus 2019 tot en met 31 december 2019,
tussen maandag 06.00 uur en vrijdag 16.00 uur.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 19 maart
2019 voor een periode van zes weken ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis te Dalfsen.
Verkeersbesluiten worden ook bekendgemaakt via
de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien
via: https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op verkeersbesluiten geattendeerd te worden. Dit besluit
wordt openbaar bekend gemaakt in KernPUNTEN.

COLUMN
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen
wij u om een vermelding van het zaaknummer van het
besluit waartegen u bezwaar heeft, mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te
bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden
in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle (Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend:
1. door het plaatsen van borden model B3 en B6 van Bijlage 1 van het
RVV en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80
van het RVV 1990, een voorrangskruising in te stellen op de kruising
Koningin Julianalaan - Prinses Beatrixlaan waarbij het verkeer op
de Koningin Julianalaan voorrang heeft op het overige verkeer.
2. door het plaatsen van borden model G12a en G12b van Bijlage
1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van onderbroken
asmarkering het volgende vrijliggende pad aan te wijzen als ﬁets-/
bromﬁetspad dat in twee rijrichtingen te berijden is:
- Het pad in het verlengde van de Koningin Julianalaan, ten zuiden van
de Prinses Beatrixlaan, voor zover gelegen tussen de toegang naar de
parkeerterreinen bij de voetbalverenigingen en het eerste zijpad, zijnde
het ﬁetspad tussen de Bosmansweg en de Koningin Wilhelminalaan.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 19 maart 2019 voor een periode
van zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis te Dalfsen.
Verkeersbesluiten worden ook bekendgemaakt via de Staatscourant. U kunt
de verkeersbesluiten inzien via: https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op verkeersbesluiten geattendeerd te worden. Dit besluit
wordt openbaar bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit doet u
door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt en de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding
van het zaaknummer van het besluit waartegen u bezwaar heeft mee te sturen
en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het
bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders
van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend
belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
De Omgevingsdienst
IJsselland heeft, namens het
college van burgemeester
en wethouders van de
gemeente Dalfsen, de
volgende melding(en)
Activiteitenbesluit (artikel 8.40
Wet Milieubeheer) ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 maart 2019
- Den Hulst 19, voor het
wijzigen van het bedrijf.
De publicatie van deze
meldingen heeft uitsluitend een
informatief karakter. Er kunnen
geen zienswijzen worden
ingediend. Voor informatie
of vragen kunt u contact
opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Dalfsen: een veilige
gemeente!?!
Begin maart verscheen de AD Misdaadmeter. De
gemeente Dalfsen scoort goed. We staan op nummer
3. Alleen de gemeenten Dinkelland en Olst-Wijhe zijn
veiliger. Dat is uiteraard heel mooi nieuws!
In deze misdaadmeter zijn tien soorten criminaliteit meegenomen:
woninginbraak, inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, diefstal uit of
vanaf een auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging,
mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. En inderdaad: dit
komen we in onze gemeente (gelukkig!) niet vaak tegen. Hoewel
er ook bij ons woninginbraken plaatsvinden en kort geleden een
gewapende overval. En dit zijn allemaal misdrijven die zeer grote
impact hebben op de betrokkenen. Elke inbraak of overval is er
dus één te veel. Gelukkig zet de politie zich dagelijks voor ons in
en kunnen we rekenen op het Openbaar Ministerie en rechters.
Maar veiligheid is meer dan het tegengaan of het ontbreken van
criminaliteit. Het gaat ook over brandpreventie in uw huis. Het
gaat over veilig klussen in huis. Het gaat over verkeersveiligheid;
uw eigen rijgedrag en dat van een ander. Het gaat over
zelfredzaamheid, en over samenredzaamheid. Dat vraagt
wat van ons allemaal. En daarbij komen ook andere partners
in beeld zoals de brandweer (Veiligheidsregio IJsselland),
SAAM Welzijn, de woningcorporaties en zorginstellingen.
Daarnaast verandert de criminaliteit. Zo is er steeds meer
cybercriminaliteit (bijvoorbeeld het misbruiken van betaalgegevens
via internet). En u heeft misschien wel gehoord van ondermijning: de
vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Voorbeelden:
een buurman die wiet verbouwt op zolder waardoor brand kan
ontstaan, een ondernemer die illegale werknemers aan het werk
heeft of lozingen van (gevaarlijk) afval. Dit type criminaliteit raakt
de veiligheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat we onze
ogen en oren open houden, en signalen die we niet vertrouwen
doorgeven aan bijvoorbeeld de politie. Dat kan ook via Meld
Misdaad Anoniem (0800-7000,
www.meldmisdaadanoniem.nl).
Ik hoop ook op uw steun en inzet
om de gemeente Dalfsen veilig te
houden (of misschien nóg veiliger
te maken) en in elk geval een nóg
prettiger gemeente te laten zijn om
te wonen, werken en recreëren.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Van even snel opladen naar brand
’s Avonds in bed check je nog even je laatste appjes, daarna
ga je slapen. Je laat de oplader aan het stroom, zodat je
de volgende dag met een volle batterij weer de dag door
komt. Herkenbaar? Toch zitten daar wel behoorlijke risico’s
aan vast, waarschijnlijk zonder dat je je dat beseft.
Een gemiddeld huishouden bezit
125 batterijen. Steeds vaker zijn
dit ook lithium-ion batterijen.
Een Lithium-ion batterij is een
oplaadbare batterij of accu voor
bijvoorbeeld elektrische ﬁetsen,
smartphones, tablets, laptops en
hoverboards. In dit type batterij
zit veel meer energie dan in
een standaard penlite batterij
en dat heeft veel voordelen.
Maar tegelijkertijd neemt de
zorg over dit nieuwe type batterij
toe, omdat deze spontaan kan
ontbranden of zelfs ontploffen.
In 2017 waren naar schatting
twee keer per week incidenten
waarbij lithium- ion batterijen
betrokken waren…. Vaak gebeurt
dit tijdens het opladen, door
het gebruik van niet-originele
laders, het overladen van de
batterij of door beschadigingen.

Hoe voorkom je dat apparaten
met een lithium-ion batterij
in brand vliegen?
• Koop alleen apparaten,
batterijen en opladers van
gerenommeerde fabrikanten.
• Volg de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant.
• Laat apparaten afkoelen na
langdurig of intensief gebruik.
• Haal de stekker uit
het stopcontact als de
batterij/accu vol is.
• Leg een batterij niet in
het directe zonlicht.
• Gebruik alleen de originele
oplader die bij het apparaat
geleverd wordt.
• Laad ’s nachts geen
apparaten op.
• Heb je je apparaat of batterij
laten vallen? Controleer
deze dan op beschadigingen

en vervang de beschadigde
onderdelen onmiddellijk.
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Boomfeestdag met de
leerlingen van OBS Heidepark

Een Notenboom voor iedere kern
Om oud burgemeester Han Noten te bedanken voor
zijn burgemeesterschap van de gemeente Dalfsen
en voorzitterschap van de raad wordt in iedere kern
op zaterdag 23 maart een Notenboom geplant. U
bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De leerlingen van groep 7
en 8 van OBS Heidepark in
Lemelerveld trotseerden weer
en wind om op woensdag 13
maart mee te doen met de
nationale boomfeestdag.

Om 10:00 uur wordt tegelijkertijd in elk van de vijf kernen een
“Juglans regia” (gewone walnoot) geplant in aanwezigheid
van leden van de raad. Voormalig burgemeester Noten
is aanwezig bij de locatie in Dalfsen samen met een
aantal raadsleden en wethouder Ruud van Leeuwen.

De leerlingen plantten aan de
Hoenderweg in Lemelerveld
maar liefst 400 nieuwe bomen en
struiken. Na een korte instructie
op school door boominspecteur
Jeroen Logtenberg van de
gemeente Dalfsen stapten de
leerlingen op de ﬁets. Onder
andere beuken, eiken, hazelaars
en meidoorns kregen een
plekje aan de Hoenderweg.

Mocht u zelf een kijkje willen komen nemen bij de aanplant van een
Notenboom, de volgende locaties zijn door het college aangewezen:
• Locatie Dalfsen:
Wadi Koesteeg/Gerner Es
• Locatie Hoonhorst: Wadi Zwarteweg
• Locatie Oudleusen: Speelveld Roggeland
• Locatie Nieuwleusen: Centrale buurtspeelplaats
Westerbouwlanden Noord
• Locatie Lemelerveld: Veldje Weerdhuisweg/Tjalkstraat.

Het Infopunt helpt met ﬁnanciële
administratie in Week van het Geld
In gesprek over de
gemeentelijke dienstverlening
aanondernemers. Komt u ook?
Eind vorig jaar heeft de gemeente Dalfsen de mening van inwoners
en ondernemers gepeild over de gemeentelijke dienstverlening.
Die dienstverlening werd positief gewaardeerd door inwoners.
Uit de peiling onder ondernemers bleek dat een aantal speciﬁeke
punten minder gewaardeerd werd. Daarom organiseert de gemeente
eind maart en begin april in de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en
Lemelerveld bijeenkomsten met ondernemers over die gemeentelijke
dienstverlening. Doel van de avonden is om wensen en behoeften
onder ondernemers te inventariseren. Op basis van de uitkomsten kan
de gemeente haar dienstverlening aan ondernemers verbeteren.
Het college is aanwezig bij de
dialoogavonden. U bent als
ondernemer in de gemeente Dalfsen
van harte welkom om uw mening
te geven over de gemeentelijke
dienstverlening aan ondernemers.
Dat kan op één van de drie avonden:

• 26 maart 2019, 20.45 uur Reimink café en zalen Lemelerveld
(aansluitend op vergadering OVL)
• 28 maart 2019, 19.30 uur Kulturhus de Spil, Nieuwleusen
• 2 april 2019, 19.30 uur Gemeentehuis Dalfsen

Heeft u moeite met het invullen van (digitale) formulieren?
Denk aan kwijtschelding gemeentelijke belasting, aanvragen
van de huur of zorgtoeslag? Wilt u advies over of begeleiding
bij het op orde houden van uw administratie?
In de Week van het Geld (25
maart tot en met 29 maart 2019)
wordt vanuit de Infopunten in
de gemeente Dalfsen extra
aandacht gegeven aan het

invullen van formulieren en
thuisadministratie. Vrijwilligers
van de Formulierenbrigade
en de Thuisadministratie van
Humanitas en vrijwilligers Hulp

bij Thuisadministratie van
Saam Welzijn geven u tijdens
de openingstijden van de
Infopunten informatie en advies.
De Infopunten zijn gevestigd
in de Trefkoele+ in Dalfsen,
De Spil in Nieuwleusen en
De Mozaïek in Lemelerveld.
Voor openingstijden zie: www.
bibliotheekdalfsen.nl/infopunt

Kom stemmen op
20 maart 2019!
Provinciale statenverkiezingen & waterschapsverkiezingen.

Meld u nog snel aan voor de
workshop Energieneutraal
Verbouwen op 20 maart 2019
Heeft u een eigen twee-onder-een-kapwoning of een vrijstaande
woning en wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw
huis? Meld u dan aan voor de gratis workshop Energieneutraal
Verbouwen op 20 maart in de Trefkoele+ van 19.30 tot 21.30.
Laat u door een expert uitgebreid informeren over de mogelijkheden,
besparingskansen, subsidies en ﬁnancieringsmogelijkheden.
Aanmelden
Meld u aan via www.energieloket-west-overijssel.nl/
energieneutraal-verbouwen of via het Energieloket van
de gemeente Dalfsen op telefoonnummer 14 0529.

Hoe er de komende jaren bestuurd gaat worden, hangt onder meer
af van uw stem!

Op wie stemmen
Heeft u al een keuze gemaakt of twijfelt u nog? Zowel Provincie Overijssel als
het Waterschap hebben veel informatie over de verkiezingen. Bekijk daarvoor
www.overijsselkiest.nl en www.wdodelta.nl voor meer informatie.

Waar stemmen
De stemlocaties in de gemeente Dalfsen en meer informatie vindt u op
www.dalfsen.nl/verkiezingen.
Laat uw stem niet verloren gaan en kom stemmen!

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

www.dalfsen.nl/verkiezingen

